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ACORDS ASSOLITS EN LA REUNIÓ INFORMATIVA CELEBRADA AMB LA 
REPRESENTACIÓ SINDICAL. 
 
 
Data: 16/12/16 
Horari: 12.10-13.10 hores 
Lloc: Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n -  Barcelona 
 
Assistents:  
 
Sra. Francesca Alaminos, Cap del Servei de Gestió i Administració 
 
Sra. Elisenda Castell, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Cosme Gómez, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Carles Salas, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Montserrat Vellvehi, representant de la secció sindical d’UGT 
 
Sra. Esmeralda Maycas, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Antonio Zarco, representant de la secció sindical de CCOO 
 
Sra. Meritxell Caparrós, secretària d’actes 
 
Altres assistents: Sr. Pere Jané Vila 
 
S’excusen: 
 
Sr. Jordi Roig, Gerent de l’Institut del Teatre 
 
Sr. Jaume Ayza, representant de la secció sindical de CCOO 
Sr. Artur García, representant de la secció sindical de CCOO 
Sra. Montserrat Lloret, representant de la secció sindical d’UGT 
Sra. Núria Plana, representant de la secció sindical d’UGT 
Sr. Aleix Soler, representant de la secció sindical de CCOO 
 
 
La Sra. Alaminos felicita a les seccions sindicals pel desenvolupament del 
procés d’eleccions sindicals a l’IT, que es van realitzar el dia 14 de desembre 
sense cap incidència, així com als nous representants elegits. 
Tot seguit, recorda el procediment a seguir a partir d’aquest moment, que 
inclou la constitució del nou Comitè d’Empresa. També indica que en funció de 
la seva composició es designaran els representants sindicals dels diversos 
òrgans. 
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A continuació i d’acord amb el contingut dels assumptes de l’ordre del dia 
debatuts en el desenvolupament de la reunió i l’acta formalitzada, es detallen 
els acords assolits: 
 
1. Aprovació de l’acta i els acords corresponents a la sessió del dia 18 de 

novembre de 2016 
 

Un cop aprovada l’acta i el document d’acords assolits, es procedeix a la 
seva signatura per part de tots els assistents. 
 

2. Provisió del lloc de Director/a d’IT Dansa 
 

La Secció Sindical de CCOO demana l’estat de la convocatòria de provisió 
del lloc de Director/a d’IT Dansa. Recorda que fa temps que el Comitè 
d’Empresa va sol·licitar la seva provisió i manifesta que li sorprèn que s’hagi 
convocat abans el procés de selecció de les Direccions de les escoles.  
 
La Sra. Alaminos indica que es tracta de casuístiques diferents. Les 
Direccions de les escoles són càrrecs acadèmics, el mandat dels quals és 
regulat per la Junta de Govern, i la seva renovació es gestiona des de l’IT. 
En canvi, la Direcció d’IT Dansa és un lloc singular regulat a la Relació de 
Llocs de Treball de l’IT i el seu procés de provisió és gestionat per la 
Corporació. 
 
L’actual mandat de les Direccions de les escoles finalitza el 31 d’agost de 
2017 i donat que el procediment de selecció és llarg s’ha considerat adient 
procedir a la seva convocatòria. 
 
Pel que fa a la Direcció d’IT Dansa, recorda que seguint les indicacions de 
la Diputació de Barcelona, es va procedir a la modificació de la seva forma 
de provisió assignant-li el concurs de mèrits. Posteriorment, es va sol·licitar 
a la Diputació de Barcelona el procés de provisió d’aquest lloc de treball. Els 
terminis depenen de la Corporació i s’ha reclamat en diverses ocasions. Es 
seguirà insistint. 
 
Davant de la petició de la representació sindical, Gerència donarà trasllat 
dels passos seguits en el procés de provisió del lloc de Director/a d’IT 
Dansa. 
 

3. Pressupost 2017 
 
La Sra. Alaminos comunica que el Gerent ha demanat ajornar aquest tema 
per informar-ne personalment a la propera reunió informativa.  
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Informa que el pressupost 2017 ha estat aprovat i actualment es troba en 
tràmit d’exposició pública. 
 
En resposta a la consulta de la Secció Sindical de CCOO, respecte al 
Capítol I i els nous itineraris acadèmics, la Sra. Alaminos explica que 
seguint els mateixos criteris que la Corporació, s’ha aplicat un 1% 
d’augment retributiu a tot el personal. Pel que fa al personal docent, s’ha 
mantingut l’increment ja aprovat per al POA del curs acadèmic 16-17 i s’ha 
incorporat una previsió pel que fa al curs 17-18. Informa que els itineraris i 
projectes acadèmics proposats per les escoles per al curs acadèmic 17-18, 
han estat valorats econòmicament i resta pendent que la Direcció General i 
la Gerència en facin un retorn a les escoles. Li consta que les propostes 
implementades durant el curs 16/17 es podrien mantenir. 
 

4. Catàleg de requisits de titulació  
 

Davant del requeriment de la Secció Sindical d’UGT, la Sra. Alaminos 
informa que encara manca informació per part d’alguna escola i 
departament. Es reclamarà aquesta informació per tal que al gener es pugui 
disposar del catàleg de requisits per impartir les diferents assignatures. 
 

5. Tickets menjador, protocols de les escoles versus unificació de la 
informació horària dels docents 

 
La Secció Sindical d’UGT demana que s’unifiqui el protocol a les diverses 
escoles. 
 
La Sra. Alaminos explica que la Coordinació Acadèmica hi està treballant i 
mentre no es disposi d’un sistema normalitzat es continuarà aplicant el 
procediment establert que es basa en els informes de les escoles, 
assistència a reunions, etc. 
 

6. Batxillerat 
 
En resposta a la demanda de la representació sindical, la Sra. Alaminos 
comunica que ja es disposa de l’autorització del Departament 
d’Ensenyament. Aquests ensenyaments seran finançats a través de 
l’aportació del Departament d’Ensenyament, el preu públic dels estudis i 
l’aportació de la Diputació de Barcelona.  
Indica que està pendent que el Departament d’Ensenyament publiqui 
l’autorització al DOGC i posteriorment se’n podrà fer la difusió. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindical de CCOO, la Sra. Alaminos 
explica que inicialment s’obrirà una línia de Batxillerat artístic en dansa. 
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Tanmateix, li consta que la Direcció General s’ha plantejat a mig termini la 
possibilitat d’ampliar el Batxillerat a la modalitat d’arts escèniques. 
 

7. Torn obert de paraula 
 

 La Secció Sindical de CCOO observa que en algunes llistes de distribució 
de correu electrònic manca personal. 

 
La Sra. Alaminos explica que s’han revisat els criteris i s’ha reestructurat el 
circuit d’informació entre Recursos Humans i la Coordinació Acadèmica. 
Demana que si es detecta alguna incidència es comuniqui. 
 
La representació sindical manifesta que alguns treballadors no disposen de 
correu electrònic. 
 
La Sra. Alaminos expressa que l’activació del correu electrònic es produeix 
de manera automàtica juntament amb altres aspectes operatius dels nous 
empleats, en incorporar-se un/a treballador/a a l’IT i indica que si se’n 
detecten incidències es revisarà. 
 
Davant de la consulta de la Secció Sindica d’UGT, la Sra. Alaminos informa 
del procés de renovació dels ordinadors que s’ha iniciat a l’IT. Facilitarà a la 
representació sindical una relació dels canvis en els sistemes operatius i en 
els terminals informàtics que està previst realitzar en funció de les 
necessitats dels llocs de treball. 
 

 S’aprova el calendari de reunions sindicals per a l’any 2017. 
 

La Sra. Alaminos en donarà trasllat a la representació sindical per correu 
electrònic. 
 

 
 
Barcelona, 27 de gener de 2017 
 


